
 ثسمٍ تؼبلي

 « 6/97مىبلصٍ ػمًمي ضمبسٌ  آگُي» 

اجشاي فؼبليت َابي وهُاذاسيت تؼمياشا     تأميه ويشيي اوسبوي ثشاي وسجت ثٍ ضشكت مذيشيت تًليذ ثشق وكب دس وظش داسد 

َاضاس سابػ ٍ ياحاذ ثخابس      75جبسي ت ميبوذيسٌ اي ياحذ َبي ثخبس ت سيكل تشكيجيتتًسثيه اوجسبعي ت تبسيسب  ػمًمي ي 

ضشايظ ريال ي   مغبثك ثخبس ويشيگبٌ ضُيذ سليمي وكب 2َضاس سبػ ٍ ياحذ  50ثخبس ي  4َضاس سبػ ٍ ياحذ  25تشكيجي ي سيكل

ي خصًصي  پيًست اسىبد مىبلصٍ ثٍ پيمبوكبس ياجذ ضشايظ ياگزاس ومبيذ .ػاللمىذان جُت خشيذ  ػمًمي َمچىيه ضشايظ

ثىاب    0105692716008سيبل ثٍ حسبة سيجب ضامبسٌ   300.000ثٍ مجلغ  اسىبد مىبلصٍ ثب اسائٍ مؼشفيىبمٍ ك جي ي فيص ياسيضي

 ضشكت مذيشيت تًليذ ثشق وكب وضد ثبوك ملي ايشان ضؼجٍ ويشيگبٌ ثٍ اداسِ تذاسكب  ايه ضشكت مشاجؼٍ ومبيىذ. 

 ثمذ  يكسبل ضمسي 30/08/98لغبيت  01/09/97اص تبسيخ مذ  صمبن اوجب  كبس :   -1

 سيص . 7اص تبسيخ او طبس آگُي وًثت دي  ثمذ  صمبن فشيش اسىبد مىبلصٍ :  -2

ساٍ ضاىجٍ    سيص 16پيطىُبد خًد سا ثشاسبس ضشايظ مىبلصاٍ تىظايو ي حاذاكتش تاب سابػت       پايطىاُبد دَاىذگبن ثابيس ي -3

ٌ  25كيلاًم ش   -ثٍ اداسِ تذاسكب  ضشكت مذيشيت تًلياذ ثاشق وكاب يالاغ دس وكاب       29/08/97 ٍمًسخ -صاغماشص  جابد

ٍ  سيصصاج    9 ياصالٍ سسس سابػت   داسواذ. پيطاىُبدا    وكب تسليو ي سسيذ دسيبفت ضُيذسليمي ويشيگبٌ ٍ  چُبسضاىج  مًسخا

ثبتًجٍ ثٍ ضشايظ مىبلصٍ ثبص ي لشائت خًاَذ ضذ . حضًس پيطىُبد دَىذگبن يب ومبيىاذگبن آوابن دس جلساٍ     30/08/97

 ثبضذ . گطبيص پيطىُبدَبي مبلي كميسيًن مىبلصٍ آصاد مي

ي ثؼذ اص آن مشثًط ثٍ اوجب  تؼميشا  ي وهُذاسي ياحذ َابي   92فمشٌ لشاسداد مطبثٍ اص سبل  2اسائٍ مس ىذا  حذالل  -4

 ميليبسد سيابل  80مجمًػبً ثٍ اسصش حذاللدس ساثغٍ ثب مًضًع لشاسداد تأميه ويشيي اوسبوي يب لشاسداد ثخبسي ي گبصي 

مهبيا  ي يب ثيط ش ثبضذي َمچىيه  150كٍ حذالل يك اص لشاسدادَب مي ثبيست مشثًط ثٍ ظشفيت وبمي تًليذ َش ياحذ 

 اسائٍ دي فمشٌ گًاَي حسه اوجب  كبس اص كبسفشمبيبن لجلي.
ك جي تؼُذوبمٍ پشداخت يك مبٌ حمًق ي مضايبي كبمل كبسكىبن مًضًع مىبلصٍ ثذين پيص دسيبفت ثب اسائٍ تؼُذ وبمٍ  -5

َئيت مذيشٌ ضشكت پيطىُبد دَىذٌ مجىي ثش پشداخت يك مبٌ حمًق ي مضايبي كبسكىابن  ي اسائاٍ خاذمب  مًضاًع     
 مىبلصٍ ثذين پيص دسيبفت.

اص  سيبل است كٍ ثبيس ي ثٍ يكي 4.698.797.739سپشدٌ ضشكت دس مىبلصٍ : مجلغ سپشدِ ضشكت دس مىبلصٍ مؼبدل  -6

 گزاس تسليو گشدد: دس هبٌ مىبلصٍ مىبلصٍ دس پبكت الف ثٍ ريل َمشاٌ ثب اسىبد َبي مطشيحٍ صًس 

ايه ضشكت وضد ثبوك ملي ايشان ضؼجٍ ويشيگبٌ ضاُيذ   0105692716008سيجب سسيذ ثبوكي ياسيض يجٍ مضثًس ثٍ حسبة  -1-6

 سليمي وكب 

 چك تضميه ضذٌ ثبوكي ثٍ وفغ كبسفشمب. -2-6

 مبٌ اػ جبس ثبضذ. 3ًست كٍ مي ثبيست داساي ضمبو ىبمٍ ثبوكي ثٍ وفغ كبسفشمب ثشاثش ثب فش  پي -3-6

ثٍ پيطىُبدَبي فبلذ سپشدٌ ت سپشدٌ َبي مخذيش ت سپشدٌ َبي كم ش اص ميضان ممشس ت چك ضخصي ي وظبيش آن تشتيت  -7

 اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.

 % مجلغ لشاسداد پس اص ػمذ لشاسداد .10تًاوبيي اسائٍ ضمبو ىبمٍ ثبوكي حُسه اوجب  تؼُذا  ثٍ ميضان  -8

ثٍ پيطىُبدَبي فبلذ امضبء ت مطشيط ت مخذيش ي پيطىُبداتي كٍ ثؼذ اص اومضبء مذ  ممشس دس فشاخًان ياصل مي ضًد ت  -9

 مغلمبً تشتيت اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.

 سبيش اعالػب  ي جضئيب  مشثًط ت دس اسىبد مىبلصٍ مىذسج است. -10

 www.nekapowerplant.ir , www.tender.tavanir.org.irجُت مطبَذٌ آگُي ي خالصٍ اسىبد ثاٍ سابيت َابي     

خبوو حيذسي ي كست اعالػب  ثيط ش ثب ضمبسٌ تلفاه   011-34622465مشاجؼٍ يثشاي كست مًاسد ثبصسگبوي ثب ضمبسٌ تلفه 

                                         تمبس حبصل فشمبييذ . مؼبفيآلبي مُىذس  34622411-011


